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ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Όπως ήδη γνωρίζετε, οι εργασίες υδροδότησης του οικισμού έχουν προ πολλών μηνών σταματήσει. Ξεκίνησαν με την εκσκαφή
και τοποθέτηση των σωληνώσεων του εσωτερικού δικτύου στον οικισμό στα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 και
σταμάτησαν τον Δεκέμβριο 2010, μετά από τρεις μήνες περίπου. Για να γνωρίζουν όλοι οι οικιστές και κάτοχοι
οικοπέδων σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα και τις ενέργειες του Συλλόγου σχετικά με το θέμα, σας
ενημερώνουμε και από εφημερίδας – όπως ήδη έχουμε κάνει στις 2-10-2011 στην τακτική Γενική μας Συνέλευση – τα εξής:
1) Στις 10 Αυγούστου 2011, πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργο Δρίκο στο
γραφείο του, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και αιτήματα του Συλλόγου, με κυρίαρχο την ύδρευση του οικισμού.
Ο κ. Δήμαρχος κατηγορηματικά μας δήλωσε ότι το έργο απεντάχθη του Π.Δ.Ε.
2009 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)- Πρόγραμμα «Θησέας». Σύμφωνα με
τον κ. Δήμαρχο, αυτό συνέβη λόγω μη διεκδίκησης της χρηματοδότησης του έργου
από το ανωτέρω πρόγραμμα, της προηγούμενης Δημοτικής αρχής, του πρώην
Δήμου Βιλίων. Χαρακτηριστική και η φράση του κ. Δημάρχου «Το έργο της
υδροδότησης του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου, σταμάτησε, καθώς δεν έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης του απαιτούμενου κεφαλαίου για την
ολοκλήρωση του έργου», σε ομιλία του στα Βίλια, με θέμα τον απολογισμό
οικονομικών δεδομένων του πρώην Δήμου Βιλίων. Στην ίδια συζήτηση, μας
δήλωσε ότι θα πράξει ότι απαιτείται για την επανένταξη του έργου, θεωρώντας το
προτεραιότητα του νέου Δήμου και πως οριστική απάντηση θα είναι σε θέση να μας δώσει έως το τέλος του χρόνου (2011).
Μας ενημέρωσε ακόμα ότι έφτασε στο Δήμο απαίτηση -κατάσχεση από τον ανάδοχo που είχε αναλάβει το έργο, ύψους περίπου
150000 € για τις μέχρι τώρα εργασίες του.
2) Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων,
συνεδρίαση με θέμα την συζήτηση, απόφαση και προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, προτάσεων
που αφορούν έργα, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, περιόδου 2011-2014, στο Προσχέδιο Τεχνικού
Προγράμματος έργων 2012 και στο προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου 2012. Οι Αντιδήμαρχοι κ. Πλούμπης Κων/νος και
Γραμματικός Μελέτης, που ήσαν παρόντες, επανέλαβαν τις θέσεις του Δήμου, σχετικά με την ύδρευση του οικισμού και το πόσο
σημαντική είναι η πραγματοποίησή του, γι’ αυτόν.
3) Την μεθεπομένη Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η 2η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης- νέο “Καλλικρατικό” όργανο, στην οποία προεδρεύει ο Δήμαρχος και συμμετέχει ως μέλος ο Σύλλογός
μας- στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας και θέμα την γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το ΔΣ του Δήμου
για Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014, Τεχνικό Πρόγραμμα ¨Έργων 2012 και Προϋπολογισμό 2012 του Δήμου. Στην ερώτησή μου
«Κύριε Δήμαρχε, όπως έχετε ήδη αναρτήσει στο site του Δήμου, το έργο της ύδρευσης Αγίου Νεκταρίου, συμπεριλαμβάνεται στο
Επιχ. Σχέδιο του Δήμου, περιόδου 2011-2014. Προτίθεστε να το εντάξετε στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ στο Τεχνικό
Πρόγραμμα Έργων του Δήμου 2012 και στον Προϋπολογισμό του Δήμου 2012;».
Η απάντηση του κ. Δημάρχου, άμεση «Ναι, βέβαια, το έργο είναι πρώτης προτεραιότητας για τον Δήμο» και επανέλαβε τη θέση
του για απένταξη και προσπάθειες επανένταξης του έργου το συντομότερο.
(συνέχεια στην σελίδα 3)
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(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη)
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Οικισμός Άγιος Νεκτάριος
Ταχ.Θυρίδα 2304
Βίλια Αττικής Τ.Κ 19012

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
Ότι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες της περιοχής
κυρίως,αλλά και πέρα από τα όρια του Δήμου μας,στηρίζουν τις προσπάθειες
του Συλλόγου μας,συνδράμοντας με καταχωρήσεις τους στην εφημερίδα μας.
Ανταποδώστε αυτή την συνεισφορά τους και υποστηρίξτε τoυς ανάλογα.

Συγχωρέστε την πολυγραφικότητα και πολυλογία μου σ’αυτό το
φύλλο της εφημερίδας μας, όμως, η ιδιαιτερότητα των θεμάτων και
η ανάγκη για ενημέρωσή σας, το επέβαλε.
.
Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος ΔΣ

Ιστοσελίδα Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr
Ιστοσελίδα Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr
Ιστοσελίδα Δημ. Κοιν. Βιλίων: www.vilia.org

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Ρουμπάκης Γιώργος
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
tsiano@otenet.gr
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου
Αναστασία Καλλιδώνη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος : Ρουμπάκης Γιώργος
(2263023640 - 6978101151 )
Αντ/δρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής(2263023257 2109735841 - 6977066632 )
Γεν.Γραμμ. Μυγδάλης Γιώργος 21026374496976079100
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 / 6945959919 )
Ειδ.Γραμμ : Παντελής Μυκιαδάκης: (2263023287
(2104933392 - 6945821483)
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία (69763068502291053087)
Μέλος: Λάγιος Νίκος (2263023853 - 6978463685)

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
-Το ΔΣ του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων εκφράζει τη θλίψη του για τον
θάνατο του εκλεκτού οικιστή Μελέτη Ρόκα (γνωστού και ως «καπετάνιου»
μιας και ήταν ναυτικός).Ο Μελέτης Ρόκας ήταν ένας φιλόσοφος της ζωής και
δεν δίσταζε να αναγνωρίζει τα λάθη του σε όλους τους τομείς, πράγμα που
ελάχιστοι άνθρωποι έχουν το θάρρος να το κάνουν. Θα τον θυμόμαστε πάντα.
-Επίσης εκφράζει τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Nικολάου Κορμά
πατέρα της οικίστριας Έφης Λουλουδάκη.
Ευχόμαστε σε όλους τους αγαπημένους τους καλό κουράγιο.
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4) Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στις 2 Οκτωβρίου 2011, ενημέρωσα τα μέλη για όλα τα ανωτέρω και την
επίσημη θέση του Δημάρχου. Θέση που επανέλαβε και ο παρών στη συνέλευση Αντιδήμαρχος κ. Πλούμπης Κων/νος,
εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο κ. Δρίκο, που για σοβαρό λόγο αδυνατούσε να παρευρίσκεται. Εξήγησε για μια ακόμη φορά στους
παρευρισκομένους, τους λόγους που το έργο σταμάτησε και επιβεβαίωσε τις προσπάθειες του Δήμου για επανένταξη του έργου
στο ΠΔΕ (Πρόγραμμα «Ελλάδα» πλέον αντί «Θησέα). Παρών στη συνέλευση και ο πρώην Δήμαρχος Βιλίων κ. Παναγιώτης
Ρούσσης, που αντέτεινε στα επιχειρήματα του Αντιδημάρχου ότι το έργο δεν έχει απενταχθεί (απαίτησε και έγγραφο –αν υπάρχειπου να το επιβεβαιώνει), προέτρεψε τον νέο Δήμο να ασχοληθεί πραγματικά με το έργο και να διεκδικήσει το κονδύλι που αφορά
στην ύδρευση του οικισμού. Μας κατέθεσε και τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με το θέμα:
1. Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής προς Δήμο Βιλίων στις 24-9-2009 με θέμα έγκριση έργου «Ύδρευση οικισμών Αγίου Νεκταρίου,
Αγίας Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι » από Κεντρικό αγωγό Πόρτο Γερμενό Δήμου Βιλίων -προϋπολογισμού 950000 €.
2. Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής-ΤΥΔΚ Δυτ. Αττικής προς Δήμο Βιλίων στις 15-10-2010 με θέμα «1η εντολή πληρωμής» προς
τον ανάδοχο ύψους 32956,47 €.
3. Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής-ΤΥΔΚ Δυτ. Αττικής προς Δήμο Βιλίων στις 15-10-2010 με θέμα «Αποστολή 1ου λογαριασμού»
ισόποση με ανωτέρω.
4. Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής-ΤΥΔΚ Δυτ. Αττικής προς Δήμο Βιλίων στις 2-12-2010 με θέμα «2η εντολή πληρωμής» προς τον
ανάδοχο ύψους 116802,87 €.
5. Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής-ΤΥΔΚ Δυτ. Αττικής προς Δήμο Βιλίων στις 2-12-2010 με θέμα «Αποστολή 2ου λογαριασμού»
ισόποση με ανωτέρω.
6. Έγγραφο του Δήμου Βιλίων προς Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Γραμματεία Θησέα, στις 3-12-2010 με
θέμα «πληρωμή έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» στο οποίο αποστέλλει αντίγραφο του 1ου λογαριασμού και
πιστοποιεί ποσό 32956,47 € για το συγκεκριμένο έργο.
7. Έγγραφο του Δήμου Βιλίων προς Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης-Γραμματεία Θησέα, στις 3-12-2010 με
θέμα «πληρωμή έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» στο οποίο αποστέλλει αντίγραφο του 2ου λογαριασμού και
πιστοποιεί ποσό 116802,87 € για το συγκεκριμένο έργο.
Όλα τα ανωτέρω ….για την ιστορία και την ενημέρωσή σας. Ο πρώην Δήμος Βιλίων υπέγραψε τη συμφωνία
πραγματοποίησης του έργου με την εταιρεία «Τεχνική έργων ΕΠΕ», πράξη δεσμευτική προφανώς και για τον νέο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας και ως εκ τούτου μένουμε και αναμένουμε στη θέση του Δημάρχου κ. Γιώργου Δρίκου, ότι το έργο
αποτελεί προτεραιότητα του νέου Δήμου, προϋπολογίστηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Τεχνικών Έργων του Δήμου
για το 2012 και θα γίνει προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του, το ταχύτερο δυνατόν.
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Δύσκολη η περίοδος που διανύουμε για οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους. Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία λοιπόν το ΔΣ του
Συλλόγου αποφάσισε να διοργανώσει τον ετήσιο χορό του και δεν κρύβουμε ότι προβληματιστήκαμε πολύ γι’ αυτή μας την
απόφαση.Το τολμήσαμε τελικά και αν και δεν θα πω ότι δικαιωθήκαμε, τουλάχιστον δεν το
μετανιώσαμε.
Το Σάββατο λοιπόν 16 Ιουλίου 2011, στο Κέντρο «ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ» Βιλίων, σε μια πολύ όμορφη
ατμόσφαιρα, ο Σύλλογος διοργάνωσε τη ετήσια συνεστίαση του.
Αρκετοί οι παρόντες- ίσως όχι όσοι στους δύο προηγούμενους χορούς του Συλλόγου- αλλά είπαμε,
ας όψεται η συγκυρία…
Η εκδήλωση άνοιξε με χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, από παιδιά των
Βιλίων, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου, πρώην Αντιδημάρχου και «πολιτιστικού
κεφαλαίου» για την περιοχή, Παναγιώτη Λούκου. Τον ευχαριστούμε θερμά και από εφημερίδας
όπως ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά και τους γονείς τους.
Βουλευτές και Υπουργοί της Περιφέρειας-η κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη, οι κ.κ. Βλάχος Γιώργος,
Καντερές Νίκος, Λεβέντης Θανάσης, Οικονόμου Βασίλης και Παντελής Ασπραδάκης,
επικοινώνησαν μαζί μου και δικαιολογώντας την απουσία τους μου ζήτησαν να μεταφέρω ευχές και
χαιρετισμούς στους παρευρισκομένους. Τους ευχαρίστησα πολύ εκ μέρους του Συλλόγου,
αποδέχτηκα τους λόγους απουσίας τους και την ειλικρίνεια των ευχών τους, αν και ξέρετε, είναι και η σιγουριά και ασφάλεια του
να στέλνεις ένα μήνυμά σου, από τη φυσική σου παρουσία , στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για πολιτικούς και πολιτικές…..
Γι ‘αυτό θα ευχαριστήσω «διπλά» αυτούς που παρευρέθησαν και τίμησαν την εκδήλωσή μας με τη φυσική τους παρουσία.
Και επειδή όπως πάντα θεωρώ καθήκον και
υποχρέωσή μου να αναφέρομαι σε όλους
όσοι βρίσκονται με διαφόρους τρόπους
κοντά μας και να προσφέρουν ηθικά και
υλικά στο Σύλλογο, θέλω να ευχαριστήσω
πολύ και ιδιαίτερα την Αντιπεριφερειάρχη
Αττικής κ. Σταυρούλα Δήμου και το Δήμαρχο
Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γιώργο Δρίκο .
Παρόντες ακόμη ήταν οι περιφερειακοί
σύμβουλοι κ. Λιόσης Άγγελος και κ.
Γιανικάκης Θέμης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.
Πανωλιάσκος Θανάσης (επικεφαλής της
παράταξης Δημοτική Συνεργασία),
Δουδέσης Δημήτρης, Μεϊντάνης Γιάννης,
Παπακωνσταντίνου Αγγελική
(πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Εποχή) ,
Καραμπίνη-Σαββίδη Πολυτίμη, Μαρούγκα
Μαρία, Γιάννου Γιώργο (παράταξη Νέα
Πορεία) . Η Δημοτική ενότητα Βιλίων με τον
Πρόεδρό της κ. Δρίκο Σπύρο, την
αντιπρόεδρό της κ. Παππά-Ρούσση Ξανθή
και το μέλος της κ. Κώνστα Δήμητρα.
Τον οικισμό του Μύτικα εκπροσώπησε ο
πρόεδρός του κ. Καλαμίτσης Κώστας και το
Πόρτο Γερμενό ο τότε Γεν. Γραμματέας και
νυν Πρόεδρός του κ. Λιάρος Παναγιώτης.
Παρόντες και οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι κ. Γκίκα Μπίλιω, κ. Παύλου
Βενετία και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος
κ. Πλούμπης Προκόπης. Τους ευχαριστούμε
όλους και για την οικονομική τους
συνεισφορά αφού όλοι - αρκετοί και
με τις συζύγους τους - προμηθεύτηκαν
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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προσκλήσεις. Αδόκιμος ίσως ο όρος «τριπλά ευχαριστώ » αλλά έτσι το νιώθω και έτσι
θα το πω για όλους τους οικιστές, μέλη, φίλους, Βιλιώτες που ήταν μαζί μας που και την
κακή ψυχολογία από τη δύσκολη περίοδο υπερνικήσανε και τα 25 ευρώ της
πρόσκλησης κατάφεραν να τους «περισσέψουν».
Και επειδή κάποιοι είναι λίγο πιο «ίσοι» από τους άλλους, ευχαριστούμε ιδιαίτερα
όλους όσοι προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά (αναφέρονται στη λίστα
δώρων) , τον οικιστή κ. Θεοδωρόπουλο Κώστα, για την προσφορά των υπέροχων
γλυκών της εκδήλωσης, την κ. Γιάννα Μιχαλιτσιάνου για τη συγκέντρωση πολλών και
καλών δώρων, τον αεικίνητο αιώνιο έφηβο κ. Γεώργιο Μάντη για τον καθαρισμό, βάψιμο
και καλλωπισμό του χώρου της εκκλησίας και του ΠΠΚ για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας που προηγήθηκε της συνεστίασης και
τέλος την κ. Ελένη Χριστοπούλου που προετοίμασε και επιμελήθηκε τον καλλωπισμό με λουλούδια όλων των τραπεζιών της
εκδήλωσης. Για την ιστορία ν’ αναφέρω ότι τα δύο μεγάλα δώρα (ταξίδι,τηλεόραση) της λαχειοφόρου αγοράς, κέρδισε ο Βιλώτης
Δημήτρης Μπεθάνης.
Ευχές με πολλή αγάπη για υγεία και δύναμη μου ζήτησαν να μεταφέρω σε όλους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και
Σαλαμίνας κ. Βαρθολομαίος και ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευσίνας κ. Δωρόθεος.
Συνειδητά τις αναφέρω τελειώνοντας, αφού οι περισσότεροι από μας – αν όχι όλοι- τις χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη
φορά.
Και του χρόνου με υγεία ….

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2011, στο
Πνευματικό Κέντρο του οικισμού μας, από
την εταιρεία i-concept (η οποία
διαφημίζεται στην εφημερίδα μας), με τον
συνεργάτη της κ. Νίκο Νινιό, έγινε
παρουσίαση για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στις στέγες των σπιτιών.
Το θέμα ήταν πολύ ενδιαφέρον λόγω των
οικονομικών δεδομένων (πώληση του
παραγομένου ρεύματος στη ΔΕΗ) στη
σημερινή δύσκολη εποχή. Η ενημέρωση
ήταν πλήρης και υπήρξε αρκετό
ενδιαφέρον το οποίο φάνηκε από τις
πολλές ερωτήσεις που απεύθυναν οι
παρευρισκόμενοι στους ομιλητές. Όποιος
ενδιαφέρεται για περισσότερες
πληροφορίες, μπορεί να ανατρέξει στην
διαφήμιση μέσα στην εφημερίδα.
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ
ΤΗΛ. 210-6032447 ΚΙΝ. 6977327307 e’ mail: n-ninios@otenet.gr
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Θέμα 1 :

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Γράφει ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος
Την εποχή της μεγάλης οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής
κρίσης που περνά η χώρα μας και κατ’ επέκταση όλοι μας, οι
ανθρώπινες και φιλικές σχέσεις και η ζεστή επικοινωνία και
επαφή μπορούν, πιστεύω, να μας σώσουν από ψυχική
καταρράκωση, που πολλές φορές μας οδηγεί στην απομόνωση
και ίσως στον ψυχίατρο, αρκεί να εμπεδώσουμε μερικές
πρακτικές συμβουλές, όπως, αν:
–Σε περιφρονεί κάποιος, να χαίρεσαι
–Σε κατηγορούν; Μη λες τίποτα.
– Σε κοροϊδεύουν; Μην αντιδράς.
– Σε βρίζουν; Κάνε την προσευχή σου.
– Δεν σου τηλεφώνησαν; Μην παραπονιέσαι.
– Σε αδίκησαν; Ξέχασέ το.
– Σε διακόπτουν όταν μιλάς; Μη λυπάσαι.
– Σε λοιδορούν; Μην αντιμάχεσαι.
– Σου ρίχνουν ευθύνες οι δικοί σου άνθρωποι; Μη διαμαρτύρεσαι.
– Θυμώνουν μαζί σου; Παρέμεινε ήρεμος.
– Σε κλέβουν φανερά; Κάνε ότι δεν βλέπεις.
– Σε ειρωνεύονται; Να μακροθυμείς.
– Δεν ακούνε τις συμβουλές τα παιδιά σου; Ζήτα από το Θεό να
τα φωτίσει.
– Υπάρχει εκνευρισμός στην οικογένεια για το ποιος φταίει;
Δέξου ότι φταις εσύ.
– Έφταιξες; Ζήτα συγνώμη. – Δεν έφταιξες; Ζήτα πάλι συγνώμη.
– Είδες και σήμερα το φως του ήλιου; Δόξασε το Θεό.
– Είσαι άρρωστος και υποφέρεις; Κάνε υπομονή.
– Υπάρχει φτώχεια στο σπίτι; Στάσου με αξιοπρέπεια.
– Σου ‘δωσε κάποιος ένα χέρι βοήθειας; Πέστε ένα μεγάλο
ευχαριστώ.
–Βλέπεις κάποιον να υποφέρει; Δώστου ένα πιάτο φαγητό.
– Είμαι Χριστιανός; Δεν ντρέπομαι να κάνω το σταυρό μου όταν
περνώ έξω από Εκκλησία.
Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι όπως οι κάκτοι.Δεν ανθίζουν εύκολα
και γρήγορα. Όμως ανθίζουν, αρκεί να το θέλουν οι άνθρωποι.
---------------------------------------Σεπτέμβριος 2011 Άγιος Νεκτάριος

Ελληνικό Τραγούδι
Επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ποια νύχτα σ’ έκλεψε
Πουλόπουλος Γιάννης
Μουσική: Πλέσσας Μίμης
Στίχοι: Παπαδόπουλος Λευτέρης

Βροχή στο πρόσωπό μου
κι ο ήλιος πουθενά
Ψάχνω για τ’ όνειρό μου
μα γύρω μου βουνά
μα γύρω μου βουνά
Ποια νύχτα σ’ έκλεψε
Ποια πίκρα σ’ έκρυψε
Και τώρα πια για ποιαν θα τραγουδώ
Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε
Αγάπη μου δε θα σε ξαναδώ
δε θα σε ξαναδώ
Στη λησμονιάς τη βρύση δεν
έχει πια νερό
Ξέρω δε θα γυρίσει μα θα την καρτερώ
Μα θα την καρτερώ
Ποια νύχτα σ’ έκλεψε...

Στήλη Ελληνικής γλώσσας

Γράφει ο Σπύρος Τσανάκας Φιλόλογος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Οι Ολυμπιακοί αγώνες ονομάζονταν στεφανίται, αφού
οι νικητές βραβεύονταν με στεφάνι αγριελιάς, αλλά ήταν
και χρηματίται από την στιγμή που οι νικητές
εξασφάλιζαν και πλήθος οικονομικών προνομίων.
Ο νικητής έμπαινε στην πόλη του από σημείο των
τειχών το οποίο είχε κατεδαφιστεί, δηλώνοντας έτσι ότι
ο αθλητής ταυτίζονταν με ήρωα.
Όλοι οι νικητές απαλλάσσονταν από φορολογία και
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τρέφονταν στο πρυτανείο
και έπαιρναν μισθό. Στις πολεμικές επιχειρήσεις
έπαιρναν μερίδιο από τα λάφυρα. Ακόμη και αν ήταν
αμόρφωτοι αναλάμβαναν διοικητικά αξιώματα.
Τα βραβεία των Ολυμπιονικών χωρίζονταν σε δύο
κατηγορίες: Τα συμβολικά που αποτελούνταν από
στεφάνια (αντίστοιχο των σημερινών μεταλλίων) και τα
βραβεία με υλικές παροχές. Μόνον στους πρώτους
ολυμπιακούς αγώνες το 776 π.Χ. δεν υπήρξε αμοιβή.
Μετά την έκτη ολυμπιάδα χορηγούνται μεγάλα
χρηματικά βραβεία μαζί με χρυσά και αργυρά δώρα.
Στην Αθήνα ο Σόλωνας περιόρισε τα ποσά που
δίνονταν στους ολυμπιονίκες, θεωρώντας απαράδεκτο
να τιμούν με τέτοιο τρόπο τους αθλητές και να αγνοούν
αντίστοιχα εκείνους που θυσιάζονταν στους πολέμους.
Αναγνώριζε επίσης ο Σόλωνας ότι η προετοιμασία των
αθλητών κόστιζε πολλά στην πατρίδα, γι’ αυτό και η
νίκη τους αποβαίνει εις βάρος της .
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης, πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Για την ενημέρωση όλων των οικιστών, σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό του οικισμού, σας
γνωρίζουμε τα παρακάτω:
1) Περισυλλογή κλαδιών οικισμού
Όπως οι περισσότεροι εκ των οικιστών ήδη γνωρίζουν, στη διάρκεια του περασμένου
Χειμώνα και λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων και ανέμων, πολλά πεύκα και κλαδιά
τους είχαν πέσει, κλείνοντας ακόμη και οδούς σε αρκετές περιπτώσεις. Ο Σύλλογος
μέσω της εφημερίδας είχε καλέσει τους οικιστές να συγκεντρώσουν τα γύρω από τις
οικίες τους σε σωρούς, ούτως ώστε να μεριμνήσει και να οργανώσει την περισυλλογή
τους. Πολλοί οικιστές ανταποκρίθηκαν, αλλά και αρκετοί απλά δεν ασχολήθηκαν… Με
πρωτοβουλία του Συλλόγου λοιπόν, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας με μηχανήματα και
οχήματα μεταφοράς του, στις 6 και 22 Ιουνίου 2011, περισυνέλεξε και απομάκρυνε από
τον οικισμό 12 μεγάλα φορτηγά με κλαδιά πεύκων, που είχαν ήδη ξεραθεί και
αποτελούσαν συν τοις άλλοις και εστίες εκδήλωσης φωτιάς.
2) Κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων – container
Στις 10 Αυγούστου σε συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Γιώργο Δρίκο, πέραν των
άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και ζητήθηκε να προστεθούν και άλλοι κάδοι απορριμμάτων
και ένα container για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων, για να πάψει έτσι το θέαμα με
τα πολλά διάσπαρτα αντικείμενα στο χώρο απορριμμάτων του οικισμού. Η ανταπόκριση
του Δημάρχου ήταν άμεση και την επομένη κιόλας ημέρα της συζήτησής μας, κάδοι
ανακύκλωσης και ένα container εναπόθεσης μεγάλων αντικειμένων, ήταν ήδη στη θέση
τους. Όλοι οι οικιστές και μέλη εξέφρασαν πολύ θετικές γνώμες γι’αυτό και όπως το
επόμενο χρονικό διάστημα απέδειξε, προσέχουν, σέβονται και διατηρούν καθαρό τον
συγκεκριμένο χώρο.
3) Δημοτικός ηλεκτροφωτισμός οικισμού
Στη διάρκεια του καλοκαιριού, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου περιφέρονταν στον οικισμό και κατέγραφαν κολώνες και καμένες
λάμπες, σε όλη την έκτασή του. Σε συνεννόηση με το Δήμο και σε τρεις- τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες, άλλαξαν και
επισκεύασαν-αφού σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκαν μετασχηματιστές ή και άλλες εργασίες-περισσότερους από 60
λαμπτήρες φωτισμού. Μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ήταν παρόντες πάντα και τους υπεδείκνυαν τις συγκεκριμένες κολώνες.
Επίσης, επισκευάστηκαν από την ΔΕΗ, ολόκληρη γραμμή εκτός λειτουργίας και πεσμένα καλώδια στην Δυτική πλευρά του
οικισμού. Γι’ αυτό το συγκεκριμένο θέμα – την αλλαγή λαμπτήρων σε κολώνες του οικισμού– καλούμε όλους τους κατοίκους
να σημειώνουν και να ενημερώνουν σχετικά το Σύλλογο, ούτως ώστε, όταν μαζεύονται αρκετές, να μεριμνούμε και να
ενημερώνουμε το Δήμο για την αντικατάστασή τους.
Τελειώνοντας, αυτή μου την αναφορά, σε θέματα σχετικά με την καθημερινότητα, καθαριότητα,
λειτουργία του οικισμού, θέλω να επισημάνω την καλή συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση και
την θετική ματιά στα προβλήματά μας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και προσωπικά του
Δημάρχου Γ. Δρίκου. Να υπογραμμίσω ακόμα την θετική προαίρεση και το πραγματικό και
έμπρακτο ενδιαφέρον του Αντιδημάρχου κ. Θανάση Τώρου που πέραν των θεματικών
καθηκόντων του, είναι επιφορτισμένος και με θέματα λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας
Βιλίων. Επιμελήθηκε και επέβλεπε όλες τις παραπάνω εργασίες που έγιναν στον οικισμό,
προσπαθούσε με ειλικρίνεια να βρει λύσεις στα προβλήματα που του θέταμε και συντηρεί έως
τώρα σε καλό επίπεδο το χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων του οικισμού. Η λογική κάποιων ότι
Θανάσης Τώρος
«όλα αυτά είναι υποχρέωση και καθήκον του Δήμου» είναι απλουστευτική και ισοπεδωτική.
Θεωρώ ότι η θετική διάθεση, η καλή προαίρεση και το ενδιαφέρον, κάνουν τη διαφορά στις υπηρεσίες και λύνουν
πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα.
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Θέμα 2 :

«ΘΟΡΥΒΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ»

Γράφει η Δήμητρα Αναστασοπούλου-Κοντογιώργη
Την χρυσή δεκαετία του 1980 που έκτισα στον οικισμό έκανα διακοπές σε έναν
παράδεισο. Τότε με ξυπνούσαν γλυκά τα κουδουνάκια από τα κοπάδια για τα
οποία εγώ ποτέ δεν ζήτησα να απομακρυνθούν γιατί τα βρήκαμε και είμαι της
λογικής ότι δεν ήλθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Φέτος με ξυπνούσαν
αγριοφωνές μαστόρων από τις 7:00 πμ. Τότε έβγαινα και κοιτούσα την Ανατολή του
ηλίου, τώρα δεν φαινόταν από σύννεφο σκόνης της παρακείμενης οικοδομής.Τότε
άκουγα μόνο τζιτζίκια και πουλάκια, τώρα ακούω μπετονιέρες, κόφτες και ότι άλλο
οικοδομικό μηχάνημα. Η «καραμέλα» των ωρών κοινής ησυχίας δεν ισχύει σε ένα
παραθεριστικό μέρος, στο οποίο όλες οι ώρες θεωρούνται κοινής ησυχίας γιατί εδώ
ερχόμαστε για να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε από την πολύβουη Αθήνα.
Έχουν κτιστεί πλησίον μου μόνο δύο σπίτια και έχω ήδη υποστεί μεγάλη
επιβάρυνση στην υγεία μου, για φανταστείτε τις συνέπειες όταν χτιστούν όλα τα
οικόπεδα Επειδή λοιπόν η περιοχή είναι υπό ανοικοδόμηση θα πρέπει να υπάρχει
από τους νέους που έρχονται να κτίσουν η στοιχειώδης ευγένεια. Γιατί δηλαδή δεν
υπάρχουν οικοδόμοι τον μήνα Μάρτιο-Απρίλιο- Μάιο-Ιούνιο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
και Νοέμβριο και όσο ο καιρός το επιτρέπει και θα πρέπει εμείς οι παλαιοί που
κτίσαμε και δεν ενοχλήσαμε κανέναν να ανεχόμαστε τον κάθε παράλογο που θέλει
να κτίσει την εποχή των διακοπών Ιουλίου-Αυγούστου.Γιατί δεν σκέφτονται αν θα
τους άρεσε να ξυπνάει το δικό τους παιδί που έδινε τόσο καιρό εξετάσεις και ήρθε
στην εξοχήνα χορτάσει ύπνο ή και οι ίδιοι αν έκαναν μία κοπιαστική και αγχώδη
εργασία όλο το χειμώνα και έρχονταν ένα δεκαήμερο να απολαύσουν το εξοχικό
τους. Αυτά τα γράφω ξέροντας ότι αυτοί που ενεργούν έτσι, χωρίς να λογαριάζουν
τον συνάνθρωπό τους, δεν πρόκειται να διαβάσουν την εφημερίδα μας, γιατί δεν
ενδιαφέρονται για τον οικισμό. Δεν έχουν έρθει στην Γ.Σ. που πήραμε απόφαση, οι
εργασίες που προκαλούν θορύβους να αποφεύγονται τους μήνες διακοπών.Γιατί ο
οικιστής που μας προσφέρει πάντα δωρεάν τα γλυκά στις εκδηλώσεις έκτισε ένα
πελώριο σπίτι και δεν ενόχλησε κανέναν και το είδαμε ξαφνικά τελειωμένο και γιατί
άλλοι κάθονται όλο το χρόνο και θυμούνται το καλοκαίρι να κάνουν επενδύσεις και
ότι άλλο τους έρθει στο μυαλό.Στο παραθεριστικό αυτό μέρος που έχουμε
επενδύσει τα χρήματά μας για να κάνει τις διακοπές η οικογένειά μας, όλες οι ώρες
θεωρούνται κοινής ησυχίας και υπάρχουν γι’ αυτό, τους οποίους θα δώσω προς
δημοσίευση .Η εξοχή δεν είναι «τσιφλίκι» του κάθε ασυνείδητου που δεν σκέπτεται
τους άλλους, που θέλει να απολαύσει τις διακοπές του.Αυτό πρέπει να γίνει
αντιληπτό από όλους αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την υγεία μας γιατί η
ηχορύπανση προκαλεί πολλές ασθένειες, για τις οποίες θα δώσω και σχετική
δημοσίευση.
Υ.Σ. Οι μόνες ευχάριστες αναμνήσεις από το μαρτυρικό αυτό καλοκαίρι ήταν η
γιορτή της Αγ. Μαρίνας με τους καταπληκτικούς ιερέα και ψάλτη, η ημέρα που
στολίσαμε τον Ναό μας για την γιορτή της Αγίας Μαρίνας μαζί με τον Κ. Γαλανάκη,
Μπαλά, την κ. Χριστοπούλου και την κ. Ιωάννα Μιχαλιτσιάνου και η βραδιά του
χορού μας που είχε μεγάλη επιτυχία και απολαύσαμε το χορευτικό συγκρότημα
Βιλλίων, τον απίθανο dj και την φοβερή σοκολατόπιτα.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης- Πρόεδρος ΔΣ
Ένα ακόμα μικρό έργο ολοκληρώθηκε στον οικισμό μας με πρωτοβουλία και ενέργειες του Διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.
Πρόκειται για ένα «πεζοδρόμιο» που κατασκευάστηκε στον χώρο που βρίσκονται τα γήπεδα basket , στην νότια πλευρά του
οικισμού επί της οδού Ειδυλλίας . Εκεί ακριβώς που πριν από δύο περίπου χρόνια είχε
κατασκευαστεί το πέτρινο τοιχίο. Έχει συνολικό μήκος 65 μέτρα και εμβαδόν συνολικής
επιφάνειας 85 τετραγωνικών μέτρων , στρωμένης με κυβόλιθους και σε επτά σημεία της
έχουν διαμορφωθεί παρτέρια για τοποθέτηση φυτών . Στην διάρκεια του φετινού
καλοκαιριού , ολοκληρώθηκε με την κατασκευή ενός σκεπάστρου – μεταλλική κατασκευή με
κεραμίδια και την τοποθέτηση τριών παγκακιών .
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο του Συλλόγου, όμως αρκετοί βοήθησαν με
χρήματα και εργασία.Θεωρώ υποχρέωσή μου να τους ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά
και μέσω της εφημερίδας μας και είναι :
1) Ο κ.HASI SHKELZIM (εργολάβος “Τζίμης”στο Πόρτο Γερμενό) για την πολύ καλή τιμή τοποθέτησης πέτρας για την κατασκευή
του πέτρινου τοιχίου και την οικονομική ενίσχυση με 200 ευρώ του Συλλόγου.
2) Τον πρώην Δήμαρχο Βιλίων Παν.Ρούσση , που προσέφερε τα υλικά που απαιτήθηκαν για την κατασκευή , την επιχορήγηση
του Συλλόγου με 1000 € και την προσφορά φυτών από το φυτώριο του Δήμου .
3) Τον πρώην Δήμο Βιλίων και τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας – Δημοτική Ενότητα Βιλίων
για την προμήθεια του νερού που απαιτήθηκε για την κατασκευή του.
4) Τους αδελφούς Νίκο και Γιώργο Λεβέντη κατασκευές αλουμινίου – σιδήρου και
τοποθετήσεις πλακιδίων – πέτρας – μαρμάρων που τοποθέτησαν δωρεάν τους κυβόλιθους
του πεζοδρομίου .
5) Τον κ.Θ.Βογιατζόπουλο – Υδραυλικά –Σιδηροκατασκευές , που προσέφερε την εργασία
κατασκευής των παγκακιών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το έργο είναι καλαίσθητο - ή
τουλάχιστον δεν ενοχλεί την αισθητική κάποιων - και λειτουργικό αφού μπορεί να
προσφέρει ένα διάλειμμα ξεκούρασης στους περιπατητές του οικισμού.
Μία ακόμα βελτιωτική παρέμβαση έγινε στο χώρο του Ιερού μας Ναού και του Πνευματικού
– Πολιτιστικού μας Κέντρου. Οι τοίχοι στις
δύο πλευρές της πάνω εισόδου του ΠΠΚ, τα
σκαλιά που ενώνουν τις δύο μεγάλες
επιφάνειες Ι.Ν. και ΠΠΚ, καθώς και ο
εξωτερικός άμβωνας της Εκκλησίας,
επενδύθηκαν με πέτρα. Το έργο έγινε με
πρωτοβουλία και έξοδα υλικών και εργασίας
του Συλλόγου, ενώ την πέτρα συνολικής επιφάνειας 30 τμ προσέφερε ο πρώην Δήμαρχος Βιλίων κ. Παναγιώτης Ρούσσης.
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θέμα 3 : Γράφει η Χριστοφορίδου Μελπομένη
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, ανάμεσα στα θέματα
που συζητήθηκαν από τους παρευρισκομένους, ήταν και το θέμα της μη καταβολής του συγκεκριμένου μικρού μηνιαίως ποσού,
για τον φύλακα του οικισμού μας τον Κο Φώντα. Καταλαβαίνουμε όλοι, πόσο μεγάλη σημασία έχει για όλους μας αλλά και για
τον καθένα ξεχωριστά φύλαξη των οικιών μας, των περιουσιών μας, όσο εμείς απουσιάζουμε από τον όμορφο οικισμό μας, για
τις πολυποίκιλες υποχρεώσεις μας στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν η περιουσία του καθενός μας, μένει απροστάτευτη και αφύλαχτη
για κάθε κακοποιό, για κάθε έναν που επιβουλεύεται να καταστρέψει, να αρπάξει και να κακοποιήσει κάθε τι που ο καθένας μας
δημιούργησε με κόπο, με αγώνα και στέρηση! Ειδικά στη σημερινή κατάσταση που έφτασε η χώρα μας, που τίποτα σχεδόν δεν
λειτουργεί και όλα είναι διαλυμένα, δεν μπορεί η αστυνομία να μας βοηθήσει, ούτε να μας προστατέψει! Επιβάλλεται λοιπόν η
ανάγκη να υπάρχει αυτός ο φύλακας στον οικισμό μας, για κάθε κακό ενδεχόμενο! Πρέπει λοιπόν ΟΛΟΙ να συνεισφέρουμε αυτό
το ελάχιστο ποσόν, σ’αυτόν τον άνθρωπο που κατοικεί ΜΟΝΙΜΑ κοντά στα σπίτια μας με σκοπό να τα προσέχει από κάθε
κίνδυνο! Η αξία του μικρού μηνιαίου ποσού που ο καθένας μας ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να δώσει, είναι σίγουρα λιγότερη από
κάθε μεγάλη ζημιά που μπορεί να στοιχίσει, όπως π.χ. μια πόρτα αν παραβιαστεί ένα παράθυρο! Δεν υπολογίζεται βεβαία η
ακαταστασία βρωμιά που μπορεί να αφήσει κάποιος και γενικότερα ο παραβιασμός του προσωπικού μας χώρου! Αξίζει λοιπόν
να αφήσουμε τις περιουσίες μας στην τύχη τους? Μας αξίζει πιστεύω μια προστασία καθένας μας κάτι υπέροχο βρήκε σ’αυτόν
τον τόπο και έφτιαξε το σπίτι του εκεί! Ας δώσουμε λοιπόν την συνδρομή μας ,για να είμαστε ήσυχοι, πως θα τα βρούμε τα
σπίτια μας όπως τα αφήσαμε την τελευταία φορά που φύγαμε από τον πανέμορφο οικισμό μας!!! Ευχαριστώ πολύ!
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα του ΠΠΚ μας.
Προήδρευσε ο κ. Γιάννης Χριστόπουλος με τη γραμματειακή υποστήριξη της Έφης Λουλουδάκη και του Νίκου Βασιλείου. Έγινε
ενημέρωση των παρόντων- υπήρξε απαρτία- για θέματα που αφορούν τον οικισμό, συνέβησαν στη διάρκεια της χρονικής περιόδου
Σεπτέμβριος 2010- Σεπτέμβριος 2011 και τα οποία θα αναφέρω συνοπτικά παρακάτω, μιας
και σε αρκετά απ’ αυτά γίνεται λεπτομερέστερη ανάλυση σ’ άλλες στήλες της εφημερίδας.
1) Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πεζοδρομίου-σκέπαστρου – τοποθέτηση παγκακιών επί της
οδού Ειδυλλίας-χώρος γηπέδου μπάσκετ (αναλυτικά σ’ άλλη στήλη).
2) Επένδυση πέτρας σε σημεία του εξωτερικού χώρου ΠΠΚ (είσοδος επάνω πόρτας- σκαλιάάμβωνας ) (αναλυτικά σε άλλη στήλη).
3) Σε πρόταση και πρωτοβουλία του Παντελή Μυκιαδάκη έγινε μια στοιχειώδης καταρχήν
τοποθέτηση πινακίδων οδών του οικισμού, έως ότου καταφέρουμε σαν Σύλλογος να κάνουμε
μια ολοκληρωμένη μελέτη και εγκατάσταση οδοσήμανσης στον οικισμό.
4) Έγινε ενημέρωση για περισυλλογή κλαδιών, αλλαγή λαμπτήρων, τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων και container
εναπόθεσης μεγάλων αντικειμένων, στο χώρο απορριμμάτων του οικισμού (αναλυτικά σε άλλη στήλη).
5) Το μέλος του ΔΣ Αναστασία Καλλιδώνη ανέλαβε να κάνει επαφές και συζητήσεις με το Δήμαρχο Γ. Δρίκο για καταχωρήσεις
θεμάτων του Νέου Δήμου στην εφημερίδα μας. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου μας και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για
χρήση από τον Δήμο του οπισθόφυλλου της εφημερίδας έναντι οικονομικής ενίσχυσης.
6) Όσο αφορά την εφημερίδα του Συλλόγου, γίνεται μεγάλη προσπάθεια- αγώνας θα έλεγανα κρατηθεί σε όσο το δυνατόν υψηλό επίπεδο καλαισθησίας και ενημέρωσης. Θα θέλαμε τη
γνώμη όλων σας γι ‘αυτό και τη συμμετοχή σας με διάφορα θέματα, στη σύνταξή της.
7) Μιας και μιλάμε για την εφημερίδα μας, να σας ενημερώσω ακόμα ότι τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία μας έκαναν γνωστό ότι η Γενική Γραμματεία Τύπου και Επικοινωνιών παύει την
υπαγωγή σε καθεστώς επιδότησης της εφημερίδας μας, στα πλαίσια των γενικότερων
περικοπών. Σε μια πρόχειρη ανάγνωσή του αυτό σημαίνει έως και τετραπλασιασμό των
εξόδων αποστολής της. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το θέμα αυτό στο επόμενο
φύλλο της.
8) Θέλω ακόμα να κάνω και μία μικρή αναφορά στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται από την εκκλησιαστική επιτροπή λειτουργίας
του Ιερού μας Ναού. Ο κ. Μπάμπης Γαλανάκης, ο κ. Αποστόλης Ιακωβάκης και φυσικά ο κ. Θανάσης Μπαλλάς, κάνουν ότι είναι
δυνατόν για να λειτουργήσουν και ολοκληρώσουν ένα έργο που εντυπωσιάζει όσους το επισκέπτονται. Αλλαγή στέγης, στρώσιμο
εξωτερικού χώρου εκκλησίας, αγιογράφηση Ι.Ν. και πολλά άλλα που σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα αναφέρουμε αναλυτικά.
9) Σχετικά με τη φύλαξη του οικισμού, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να καλέσω όλους τους οικιστές, όλους ανεξαιρέτως και να
τους ζητήσω να στηρίξουν έμπρακτα το φύλακα του οικισμού. Μικρό το τίμημα για την αίσθηση ασφάλειας που μας παρέχει σε μια
περίοδο μάλιστα που ζούμε, βλέπουμε και ακούμε να συμβαίνουν τόσα…και εν πάσει περιπτώσει να παύσει οριστικά κάποια
στιγμή το φαινόμενο να επωφελούνται κάποιοι – που για διαφόρους λόγους δε συμμετέχουν- από την παρουσία του φύλακα και τη
συνδρομή των υπολοίπων μελών.
10) Η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κα Σταυρούλα Δήμου, επικοινώνησε μαζί μας για να μας ενημερώσει ότι κάποιοι λίγοι δρόμοι του
οικισμού θα επιχωματωθούν με 3Α. Σε συνεννόηση με το μηχανικό κ. Δασκαλάκη Πέτρο και προσωπικό της Περιφέρειας που
επισκέφθηκαν τον οικισμό, τους υποδείξαμε τρία μικρά οριζόντια τμήματα δρόμων και ένα κάθετο τμήμα, όλα στη Νοτιοδυτική
πλευρά του οικισμού. Πρόκειται για οδούς που κατοικούν και επισκέπτονται συχνά πολλοί οικιστές και είναι οι οδοί: ΟιδίποδοςΑλκυονιδών και Άτλαντος (οριζόντια τμήματα μεταξύ Δρυάδων και Σοφοκλέους) και η οδός Δρυάδων (κάθετο τμήμα). Θα σας
ενημερώσουμε σχετικά όταν ολοκληρωθούν.
11) Έγινε πλήρης ενημέρωση για το θέμα της ύδρευσης του οικισμού. Τοποθετήθηκαν σχετικά και δόθηκαν απαντήσεις στους
παρόντες, από τον Αντιδήμαρχο κ. Πλούμπη Κων/νο και τον πρώην Δήμαρχο Βιλλίων κ. Παναγιώτη Ρούσση, που παρευρέθησαν
στη Συνέλευση. (Όλα τα νεώτερα σχετικά με την ύδρευση σε άλλη στήλη).
12)Το θέμα της αλλαγής του καταστατικού έχει καθυστερήσει, αλλά πιστέψτε μας, η πολλή δουλειά και η ενασχόληση με τα του
Συλλόγου δε μας αφήνει χρόνο να ασχοληθούμε προς το παρόν με αυτό.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος κ. Περικλής Μιχαλιτσιάνος (αναφέρθηκε στην πολλή δουλειά που γίνεται στο Σύλλογο
και την εφημερίδα και ζήτησε τη συμπαράσταση όλων), το μέλος ΔΣ κ. Παντελής Μυκιαδάκης (για θέματα ηλεκτροφωτισμού
οικισμού), ο γενικός γραμματέας ΔΣ Γιώργος Μυγδάλης (για την ύδρευση του οικισμού), ο πρώην πρόεδρος ΔΣ κ. Αθανάσιος
Μπαλλάς ΔΣ (για την ύδρευση του οικισμού και τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη διακοπή του έργου), ο κ. Γιώργος Μάντης
συνεχάρη το Σύλλογο για τη δουλειά του και μίλησε για πιθανή αύξηση συνδρομής μελών), κ. Νίκος Μαρινάτος (για εξωραϊσμό του
χώρου εναπόθεσης αποριμμάτων οικισμού), ο κ. Χρυσόστομος Κυριακόγκωνας (για υποστήριξη νέων έργων- κυρίως αθλοπαιδειών- σε άλλους χώρους του οικισμού) ο κ. Γιώργος Κουλιζάκος (εύρεση λύσης στο πρόβλημα με τα σκυλιά οικιστή που παρά τις
συστάσεις συλλόγου και οικιστών, δεν συμμορφώνεται), η κα Μέλπω Χριστοφορίδου (για τη φύλαξη του οικισμού και παρότρυνσής
της σε όλους τους οικιστές να συμμετέχουν) και ο κ. Δημήτρης Σαμπανίδης (σχετικά με την απογραφή πληθυσμού στον οικισμό).
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ-ΨΑΘΑΣ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Στις 20 Αυγούστου μετά από ενέργειες του
Δήμου μας και έκκληση προς τους
συλλόγους, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία ο καθαρισμός των παραλιών
Πόρτο Γερμενού-Ψάθας-Αλεποχωρίου.
O σύλλογος μας δείχνοντας έμπρακτα την
περιβαλλοντική ευαισθησία του,
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό και με
επικεφαλής τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο , πρόεδρο του ΠΠΚ ένα μέλος του ΔΣ και αρκετά μέλη του οικισμού μας,
βοήθησε στον καθαρισμό της παραλίας Ψάθας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν σ ‘αυτή την
προσπάθεια και ιδιαίτερα τα παιδιά. Η δραστηριότητα αυτή ήταν μεν συμβολική αλλά ταυτόχρονα και
ουσιαστική γιατί πραγματικά μαζεύτηκαν πολλά σκουπίδια που όσοι συμμετείχαν σ ‘αυτό δεν πίστευαν στα μάτια
τους απ’ αυτά που έβλεπαν! Είναι πραγματικά ντροπή για έναν “πολιτισμένο” λαό σαν τον Ελληνικό να
παρουσιάζει αυτή την εικόνα στις παραλίες και όχι μόνο. Μήπως πρέπει να πέφτουν πρόστιμα όπως σε άλλες
χώρες μήπως και συμμορφωθούμε;
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω Διασκεδάζω -Μαθαίνω

Ανέκδοτα

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα: φυτά-δέντρα κήπου
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Βγάζει όμορφα κόκκινα άνθη 2. Σύμφωνο- Θάμνος με
μικρά πράσινα φύλλα. 3.Αντίστροφο άρθρο – Αρχικά του
στρατού μας- ϊδια.. ποιοτικά. 4.Δεν έχουν οι…φαλακροίΛόγος χωρίς…φωνή 5. Πήγαινε - Γράμματα από
την…άεργη. 6. Συνεχόμενα σύμφωνα-Προσωπικότητα
της Γαλλικής επανάστασης. 7.Πολύτιμο κόκκινο ..υγρό –
λίγα από τα …πολλά. 8.Κατηγορία φυτών
9. Συνεχόμενα σύμφωνα (αντίστ)- Πωλ…μεγάλος παλιός
τραγουδιστής. 10.Μεταφορικά ο συντεταγμένος με κάτι.
……………………………ΚΑΘΕΤΑ
1.Μυρωδάτο φυτό που μπαίνει και στις σαλάτες (με άρθρο).
2.Λουλούδι σε σχήμα μπάλας με μωβ ή λευκά χρώματα.
3.Μισό…δόρυ- Βρίσκονται μέσα στα …ΕΛΤΑ - Ήχος …
αγελάδας. 4. Μυρωδάτος θάμνος αλλά και ..κολώνια.
5. Ατελείωτη…δίκη - Βρίσκονται στο…πόστο.
6. Θάμνος που θυμίζει..αγνό λάδι. 7.Είδος καφέ- Δήλώνουν
αρχή και τέλος. 8.Άφωνο…ταξί– Δέντρο κυπαρισσοειδές.
9.Θάμνος με ..γυναικείο όνομα .
10.Μία αίσθησή μας- Κομμένος…βλάκας.
(Η λύση στη σελίδα 5 )

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΤΑΒΕΡΝΑ

“ΟΙ ΜΟΥΡΙΕΣ”
Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α
ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ

1.Η Βενετία
Δύο ξανθές συζητούν:
- Τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση στη Βενετία;
- Οι Βενετοί. Είναι πολύ παράξενοι άνθρωποι. Η πόλη τους
πλημμύρησε κι αυτοί τραγουδάνε.
2.Η γυναίκα και το κινητό
Δυο φίλοι συζητούν και λέει ο ένας στον άλλον:
-Η γυναίκα μου είναι σαν κινητό.
-Τι,δηλαδή είναι τόσο μικρή και τόσο όμορφη;
-Όχι,με το που τελειώνουν τα λεφτά στην κάρτα παύει να μιλάει!
3.Μάθημα Γεωγραφίας
Ο Τοτός προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι και τον ακούει η μητέρα
του : -Θεούλη μου, κάνε να γίνει η Βενετία πρωτεύουσα της Ιταλίας.
Μπαίνει απορημένη μέσα και τον ρωτάει:
-Γιατί παιδί μου θέλεις να γίνει η Βενετία πρωτεύουσα της Ιταλίας;
-Γιατί έτσι έγραψα στο τεστ γεωγραφίας.
4.Ακριβότερο άρωμα
Μια γριούλα, πολύ φτωχικά ντυμένη, μπαίνει σ' ένα ασανσέρ, σ'
ένα πολυτελές κτίριο, στη Ν. Υόρκη.
Μια νέα, όμορφη και καλοντυμένη γυναίκα μπαίνει στο ασανσέρ
και το άρωμά της πλημμύρισε τον τόπο. Γυρνάει στην γριά και λέει
με θράσος: -Αrmani, Μπέβερλι Χιλς. 30 δολάρια το γραμμάριο.
Στον δέκατο όροφο μπαίνει μια άλλη νέα, όμορφη και καλοντυμένη
γυναίκα, που το άρωμά της κι αυτής πλημμύρισε τον τόπο. Γυρνάει
στην γριά και λέει με θράσος: -Channel No 5. 45 δολάρια το
γραμμάριο. Μετά από επτά πατώματα, φτάνει στον προορισμό
της η γριά και πάει να βγει απ' το ασανσέρ. Πριν βγει όμως,
κοιτάζει τις δυο όμορφες και αμολάει μια ηχηρή και μυρωδάτη
πορδή, αφήνοντας τις δυο γυναίκες ξερές:
-Φασόλια. Ενάμιση δολάριο το κιλό.

Η εξέλιξη του..ανθρώπου
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ΙΕΡΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ
– Στις 16 Ιουλίου 2011πραγματοποιήθηκε εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας
εις μνήμην της Αγίας Μαρίνας και ακολούθησε περιφορά της εικόνας
με τη συνοδεία της μπάντας των Βιλίων. Αρκετοί οι παρευρισκόμενοι
λιγότερο ή περισσότερο επώνυμοι. Την επόμενη ημέρα 17 Ιουλίου εορτή
της Αγίας, πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία.
– Στις 26 και 27 Αυγούστου 2011, πραγματοποιήθηκαν εσπερινός με
περιφορά της εικόνας του Αγίου Φανουρίου και Θεία Λειτουργία
αντίστοιχα, με πάρα πολλές Φανουρόπιτες από πιστούς του οικισμού
μας και της ευρύτερης περιοχής των Βιλίων. Αικ. Μιχαλιτσιάνου
.

Μαντινάδα
Ανάθεμά τη τη ρακή
κι’ ήντα ζημιά μου κάνει

που όταν την πίνω γίνεται
το πάτωμα ταβάνι
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΚΡΙΒΗΣ χήρας ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΑΒΑΛΑ
Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011 , στον Ιερό
Ναό του οικισμού μας , τελέστηκε Θεία
Λειτουργία και Μνημόσυνο για ανάπαυση
ψυχής της Ακριβής , χήρας Στέφανου Γαβαλά
από τα εξαδέλφια , ανήψια και εγγόνια της.
Γνωστοί , φίλοι η πλειονότητα των οποίων
οικιστές , τίμησαν με την παρουσία τους, την
μνήμη της . Μετά το τέλος της τελετής όλοι
συγκεντρώθηκαν , προσκεκλημένοι της
οικογένειας , για καφέ και φαγητό σε καφενείο
των Βιλίων.
Ο κ.Κανάκης Αναστάσιος εξάδελφος της
θανούσης , προσέφερε το ποσόν των 200
ευρώ στον Σύλλογο του οικισμού μας στην
μνήμη Ακριβής και Στεφάνου Γαβαλά .Ποσό
που συνοδευόταν με τα πολύ θερμά του λόγια
για τον Σύλλογο και την λειτουργία του.
Εκ μέρους του ΔΣ και όλων των μελών τον
ευχαριστούμε πολύ για την υλική και ηθική
προσφορά του.
Για τον ίδιο λόγο , ευχαριστούμε τους
οικιστές/μέλη - ανήψια της θανούσης Αντρέα
και Γιάννα Νίκου , οι οποίοι- όντας κάτοικοι
Τρικάλων - βρίσκονται κοντά και στηρίζουν τις
προσπάθειες του Συλλόγου.
Δεν γνώρισα ποτέ το ζεύγος Γαβαλά , όμως η
επαφή και γνωριμία μου με τους συγγενείς του,
με βοηθά συνειρμικά να κατανοήσω,
γι’αυτούς, την αγάπη και τα θερμά λόγια που
ακούω από παλιούς οικιστές, που τους
γνώρισαν.
Ρουμπάκης Γιώργος
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ένταξη Δικτύων Αποχέτευσης και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των
οικισμών Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό στο ΕΠΕΡΡΑ»
Γ. Δρίκος: «Ένα μεγάλο έργο για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη»

Στο ΕΠΕΡΡΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη») εντάχθηκε η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και
ΕΕΛ (βιολογικού καθαρισμού) του Αλεποχωρίου και του Πόρτο –
Γερμενό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής
Αρχής, καθώς μέσα στους 10 πρώτους μήνες θητείας κατόρθωσε να
υποβάλλει τεχνικό δελτίο και να επιτύχει την ένταξη του εξαιρετικά
σημαντικού αυτού έργου ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.
Το έργο συμπεριλαμβάνει μελέτες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την
κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για κάθε
έναν από τους οικισμούς Αλεποχωρίου και Πόρτο - Γερμενό. Πιο συγκεκριμένα:
σύνταξη μελέτης, κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και ΕΕΛ, αγορά εδαφικών εκτάσεων
και τις συνδέσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος δήλωσε σχετικά: «Από τις πρώτες
ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μας, αγωνιστήκαμε, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε
την ένταξη αυτού του έργου. Άμεσα προχωρούμε στη δημοπράτηση προκειμένου το
έργο να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή τη δημοτική θητεία. Πρόκειται για ένα έργο που
συμβάλει τα μέγιστα στην ποιότητα ζωής κατοίκων και παραθεριστών, στην προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά και στη βιώσιμη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αγαπητοί συμπολίτες, ο πολιτισμός δεν είναι υπόθεση των ολίγων,
η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την παράδοση, ούτε από τους
ανθρώπους της βιοπάλης. Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας τιμά την ιστορία του και τους
ήρωες του, όπως συμβαίνει με τον Νικόλαο Ρόκα προς
τιμήν του οποίου εορτάζονται κάθε χρόνο τα
Ζερβονικόλεια. Τιμά εξίσου τον αφανή πρόγονό μας, τον
άνθρωπο του μόχθου που εργάστηκε σκληρά στη ζωή του,
χωρίς να ευτυχήσει να γραφεί στην ιστορία.
Γι΄αυτό δεν υπήρχε πιο ταιριαστή επιλογή από τον
ρητινοσυλλέκτη, τον Κουντουριώτη Ρετσινιάρη για
την είσοδο της Μάνδρας, της έδρας του Δήμου μας.
Το έργο που φιλοτέχνησε ο συντοπίτης μας
αυτοδίδακτος γλύπτης κ. Τιμολέων Ρεντούμης, χάρη
στη χορηγία του κ. Φάνη Χρήστου θα κοσμεί στο εξής
την είσοδο της πόλης.Ο Κουντουριώτης Ρετσινιάρης,
ο άνθρωπος της βιοπάλης, θα καλωσορίζει τον ταξιδιώτη
και τον επισκέπτη που εισέρχεται στη Μάνδρα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΚΟΣ
Η σελίδα αυτή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για δική του χρήση, έναντι
οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας

